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NOWOSOLSKI 

UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

 ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól 

    Biuro NUTW   (środa, czwartek od 10 do 12-tej) 

      e-mail: nutw.nowasol@wp.pl   
                Adres strony internetowej: http://nutw.pl  

  

  MOTTO    NA  KWIECIEŃ 
 

                        Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 

                       Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 

                      Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-à-vis 

                     Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 

                     Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. 

                         

                                                                                  MAREK GRECHUTA 

  

Pomimo sytuacji epidemiologicznej spowodowanej Covid – 19 i trudności związanej z planowaniem długofalowej 

działalności NUTW udało się zaplanować i będziemy realizować 2 zadania publiczne wspierane przez Urząd Miasta w 

Nowej Soli  

Wspierane przez Gminę Nowa Sól – Miasto 

Tytuł zadania publicznego   

  "Świat seniora w nowej rzeczywistości”  
      Dotacja: 4 080,000 zł.  

 Termin realizacji: od 14.02.2022r. do 16.12.2022r.  

Opracowanie i koordynacja zadania publicznego 

Lilianna Aleksy  

Wspierane przez Gminę Nowa Sól – Miasto  
Tytuł zadania publicznego   

"Ruch to zdrowie dla seniora"  
Dotacja: 5 000,00 zł.  
Termin realizacji: od 21.02.2022r. do 16.12.2022r.  

Opracowanie i koordynacja zadania publicznego  

Danuta Miczulska  

                                                                          

                                   PLAN NA KWIECIEŃ 2022R. 
            

             WYKŁADY POWSZECHNE, PRELEKCJE, SPOTKANIA, ZAJĘCIA:  
  

Dzień  Godz.  Temat zajęć  Prowadzący  Miejsce  

poniedziałek  

  
04.04.2022  

10
30

 

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

T U R Y S T Y K A  P I E S Z A  
„Wędrówki po lesie z kijkami lub bez”  

 „Imieniny miesiąca”   
Spacer po lesie. Uwierz i przyjdź na taki spacer do lasu. 

O pozytywnym wpływie drzew na ludzki organizm wiadomo od dawna.  
Odpoczynek w ich otoczeniu jest doskonałym sposobem na regenerację 

Grażyna Osypińska –  
Przodownik  
Turystyki  

Pieszej PTTK 

 

 

pętla autobusowa za 

szpitalem  

 

      

    

http://nutw.nowasol.pl/
http://nutw.nowasol.pl/
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sił, a ponieważ rośliny stanowią naturalny filtr powietrza, różnicę w jego 

jakości można poczuć właściwie od razu po wejściu na leśną ścieżkę.      

poniedziałek  

  
11.04.2022  

10
30

  

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

T U R Y S T Y K A  P I E S Z A  
„Wędrówki po lesie z kijkami lub bez”  

 „Tradycje wielkanocne”   

Kapelusiki Grażyna 

Osypińska –  
Przodownik  
Turystyki  

Pieszej PTTK  

Biuro CAS 

  

poniedziałek  

  
25.04.2022  

10
30

  

Spotkania w ramach wolontariatu realizacji zadania publicznego:  
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

T U R Y S T Y K A  P I E S Z A  
„Wędrówki po lesie z kijkami lub bez”  

 „Wiosna nad stawem”   
 Czy znasz zwiastuny wiosny?   

 Jeżeli masz już dość zimy i czekasz z utęsknieniem na cieplejszą porę 

roku, to może warto dowiedzieć się, jakie sygnały świadczą o zbliżającej 

się wiośnie?  Wybierzesz się na wspólny spacer, otworzysz szeroko oczy, 

zaczniesz nasłuchiwać, a będziesz sam (sama) mógł (mogła) zauważyć, 

że zima się kończy.   

Grażyna Osypińska –  
Przodownik  
Turystyki  

Pieszej PTTK  

pętla autobusowa za 

szpitalem  

  

Grupa I  
       

poniedziałek 

  
04.04.2022  

14
00

 –15
30

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:  
 "Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Anna  
Bereżańska 

sala gimnastyczna 

CAS 

 ul. Kasprowicza 12  

Grupa II  
   

poniedziałek 

  
04.04.2022  

15
45

–17
15

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:  
 "Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Anna  
Bereżańska 

sala gimnastyczna 

CAS 

 ul. Kasprowicza12  

                   

Grupa I  
środa  

13.04.2022  

8
30

 –10
00 

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:   
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Celina Chodziak  
sala gimnastyczna 

CAS 

 ul. Kasprowicza 12 

Grupa II 
środa  

  
13.04.2022  

10
15

–11
45

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:  
 "Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Celina  Chodziak  
sala gimnastyczna 

CAS  

ul. Kasprowicza 12 

Grupa I 
środa  

  
27.04.2022  

8
30

 –10
00

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:  
 "Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Celina  Chodziak  
sala gimnastyczna 

CAS 

 ul. Kasprowicza 12  
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Grupa II 
środa  

  
27.04.2022  

10
15

–11
45

 

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:    
"Ruch to zdrowie dla seniora"  

GIMNASTYKA KOREKCYJNO -  

REHABILITACYJNA  
leczniczo - usprawniająca narządy ruchu  

mgr Celina  Chodziak  
sala gimnastyczna 

CAS 

 ul. Kasprowicza 12  

      wtorek  

 

05.04.2022  
12.04.2022 

26.04.2022  

9
45 

- 10
45 

 

Zajęcia w ramach wolontariatu  

LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

Grupa samoucząca się - dalej  

organizator zajęć  
Danuta  

Miczulska  

Biuro NUTW  
 CAS  

ul. Kasprowicza 12 

 wtorek  

  
05.04.2022  
12.04.2022 

26.04.2022  

14
00

 - 15
30

  

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych:  
„Świat seniora w nowej rzeczywistości   

WARSZTATY KOMPUTEROWE  
mgr Joanna  
Czyżowicz  

SP nr 8  sala 

112  

środa  

  
06.04.2022  
13.04.2022  
20.04.2022 

27.04.2022  

17
10

 -17
50

  

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadania publicznego:  
 "Ruch to zdrowie dla seniora"  

„ ZAJĘCIA  TANECZNE”  
Taniec jest przyjemną formą aktywności, relaksuje i sprawia 

radość. Skupienie na nauce kroków angażuje umysł. Jest to dobry 

sposób na ćwiczenie pamięci. Taniec działa antydepresyjnie – 

poprawia samopoczucie, jest sposobem na uwolnienie się od 

codziennych napięć. To także odskocznia od szarej rzeczywistości.  

Iwona Kmieć – dypl.  
nauczyciel tańca  

Studio Tańca  
Użytkowego  

„Wodzirej” starosta 

grupy  

Danuta  
Miczulska  

Klub 

Nowosolskiej   
Spółdzielni  
Mieszkanio

wej ul. 

Matejki 18a  

czwartek  

  
07.04.2022  
21.04.2022 
28.04.2022  

1700 - 1830  

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych  
„Świat seniora w nowej rzeczywistości   

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

Grupa I - początkowa  

mgr Marzena  
Hawryluk  

 
starosta grupy  

  

Biuro NUTW  
 CAS  

ul. Kasprowicza 12 

piątek  

  
01.04.2022  

08.04.2022 

22.04.2022 

29.04.2022   

10
00

- 11
30

  

Zajęcia dotowane w ramach realizacji zadań publicznych:   
„Świat seniora w nowej rzeczywistości   

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO  
Przy herbatce, w radosnym nastroju, mówimy i śpiewamy 

po rosyjsku.  

mgr Halina  
Pawłowska   

starosta grupy 
Rauhut Barbara  

Biuro NUTW  
 CAS  

ul. Kasprowicza 12 

piątek 

08.04.2022 

22.04.2022 
10

00
- 11

30
 
Zajęcia edukacyjno- plastyczne organizowane 

przez Muzeum Miejskie w Nowej Soli 

mgr Grażyna Graszka 

mgr Kamila 

Malcherek 

Pawilon 

przyrodniczy 

Muzeum 

Miejskiego w 

Nowej Soli 

ul. Muzealna 

    
Program opracowała i napisała: 

Maria Bebrys  

Zajęcia Turystyki Pieszej 

przygotowała: Grażyna  
Osypińska  

Nowa 

Sól,.30.03.2022r.  

  

KOMUNIKATY:  

1. Biuro NUTW czynne jest w środę i czwartek w godz. 10
00

- 12
00

.  

1. Tylko opłacona składka członkowska za II semestr i opłata za płatne zajęcia dydaktyczne do 

drugiego tygodnia zajęć ( do końca marca 2022) upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach 



4  

organizowanych przez NUTW w roku akademickim 2021/2022. Opłaty przyjmowana będą w Biurze 

NUTW w CAS ul. Kasprowicza 12.  

2. Bieżące komunikaty umieszczone będą na stronie internetowej NUTW.   

3. W poprawieniu kontaktów informacyjnych pomiędzy słuchaczami, a sekretariatem Biura NUTW 

prosimy o uaktualnieniu numerów telefonów komórkowych, szczególnie po zlikwidowaniu 

telefonów stacjonarnych. Ułatwi to przekazanie informacji o zmianach w planach zajęć i innych 

niezbędnych informacji.  

4. Wszelkie zmiany w uczestniczeniu w płatnych zajęciach, prosimy uzgadniać z Lilą Aleksy.  

 

 

 

 

 

 

 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych 

Zdrowia  pogody ducha uśmiechu 

oraz szybkiego powrotu do 

normalności 

 

    

 

       Wszystkim słuchaczom  

                        

              życzy Zarząd   NUTW 


